
Музичний гурт Luchesk Band до-
волі молодий, йому всього два роки, 
та у складі досвідчені музиканти, 
справжні майстри своєї справи. Під 
час виступів колектив запалює будь-
яку публіку, навіть тих, кому не зо-
всім до смаку їхній стиль. А ще свої 
виступи хлопці перетворюють на за-
хопливі перформанси, бо на сцені ви 
можете спостерігати ще й за тим, як 
народжуються горщики.

cтор. 14

Міський голова Луцька Мико-
ла Романюк ознайомився з ходом 
аварійно-відновлювальних робіт 
у будинку на вул. Рівненській, 109. 

Нагадаємо, 10 червня стався обвал, 
у результаті якого було зруйновано 
вісім квартир...

cтор. 11

За інформацією головного 
спеціаліста управління освіти та 
науки облдержадміністрації Те-
тяни Соломіної, на Волині є 406 
дошкільних навчальних закладів 
і 48 навчально-виховних комп-
лексів, на базі яких діють до-
шкільні відділення. Однак цього 
замало, щоб охопити всіх дітей 
дошкільною освітою. Не виста-
чає дитсадків не тільки у містах, 
а й у селах. 

cтор. 6

Усі фальсифіковані серії лікар-
ських засобів, виявлені у Львівській 
області, вилучені з обігу в аптечній 
мережі по всій території України. 
Про це «Відомості» повідомили у 
прес-службі Державної лікарської 
служби України. Нагадаємо, 8 лис-

топада співробітники УБЕЗ ГУ МВС 
України та Держлікслужби у Львів-
ській області на двох безліцензійних 
складах виявили близько трьох тонн 
90 найменувань препаратів, які пе-
ребували у незаконному обігу. 

cтор. 4

Мінімальна пенсія з 
грудня зростає на 28 
гривень

Ти маєш знати більше!

cтор. 2

З 1 грудня в Україні 
почнеться справжня зима

Сорок населених пунктів 
Волині потребують 
дитсадків

Віктор Янукович 
підписав закон про 
референдум

cтор. 2

Лукашенко радіє 
тому, що є останнім 
диктатором у Європі

cтор. 2

Винуватця обвалу 
будинку в Луцьку 
засудили до 3 років

cтор. 3

Грузинські мандарини 
подешевшають майже 
вдвічі

cтор. 6

Працівник ДАІ 
врятував чоловіка від 
самогубства

cтор. 6

Кримінальну справу за 
фактом ДТП із участю 
польського консула 
передали до Польщі

cтор. 7

Привабливий зовнішній вигляд хліба 
не завжди відповідає його якості

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Співачка Lama розлучається з чоловіком

У 2009-му Українська автоке-
фальна православна церква про-
голосила його святим сповідни-
ком і зарахувала до лику святих 

У 2012-му минуло 120 років 
від дня народження доктора Ар-
сена Річинського, громадсько-
го, політичного і церковного 
діяча, теоретика українського 
православ’я, композитора і фі-
лософа. 

cтор. 11

Володимир-волинці 
пишаються своїм 
земляком Арсеном 
Річинським 
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 4

Слідчий суддя стає 
однією з ключових 
фігур у кримінальному 
процесі

Магазин 
реклама та приватні 
оголошення cтор. 10

На Волині забракували ліки

Щороку на Волині 
куріння стає причиною 
300 випадків раку 
легенів Мешканці зруйнованого будинку на 

Рівненській тепер житимуть 
у новеньких квартирах 

Тютюнопаління — найпоши-
реніша побутова токсикоманія. 
Як і при вживанні наркотиків, 
при курінні виникають психічні 
та поведінкові розлади. Небез-
пека куріння дуже велика, але 
оскільки вона віддалена в часі на 
30-40 років, то люди не усвідом-
люють її серйозності. Тим часом 
Всесвітня організація охорони 
здоров’я наводить дані, згідно з 
якими 90% усіх випадків смертей 
від раку легенів зумовлені цією 
шкідливою звичкою.

cтор. 12

Через забудовників 
Луцьк може втратити 
унікальні підземелля 

У під’їзді 
багатоповерхівки 
проросли квіти і 
поселились казкові 
герої

У позаминулому номері «Ві-
домості» писали про те, що на 
території історико-культурно-
го заповідника «Старий Луцьк» 
руйнується будинок Лесі Укра-
їнки — пам’ятка архітектури та 
культури. На думку директора 
ДП «Волинські старожитнос-
ті» Олексія Златогорського, він 
може взагалі завалитись, якщо 
поруч зведуть новобудову. Хто 
та що саме будуватиме у Старо-
му місті, з’ясовували «Відомос-
ті». 

cтор. 7

Рівні, чисті й пофарбовані 
стіни в під’їзді — картина, яка 
влаштовує більшість мешканців 
багатоповерхівок. Та не тих, які 
живуть в одному з будинків на 
вулиці Кравчука в Луцьку. Стіни 
їхнього під’їзду перетворили-
ся на… дитячі розмальовки. На 
сходових клітках, біля вхідних 
дверей і ліфта, навіть на підлозі 
квітнуть маки і троянди, стри-
бають зайчики й цуценята. А ще 
семеро гномів збирають ромаш-
ки у кошик Білосніжки, а русал-
ка Аріель бавиться з пістрявими 
рибками. 

cтор. 13

Luchesk Band на сцені грає і крутить горщики

Останнім часом люди все більше 
нарікають не так на ціну хліба, як на 
його якість. Одні жаліються, мовляв, 
недопечений, інші невдоволені тим, 
що його практично неможливо врі-

зати, бо розлізається у руках. Буває, 
знаходять у буханцях і незрозумі-
лі речі, а часом хлібина всередині 
швидко пліснявіє. Хоча покупці 
нині дедалі прискіпливіші до товару, 

який купують, але вибрати якісний 
хліб лише за зовнішніми показника-
ми дуже важко.

cтор. 5

Заступник голови Апеляцій-
ного суду Волинської області 
Олександр Фідря:

Без ініціативи громади влада 
її проблем вирішувати не 
буде

З 20 листопада в Україні на-
був чинності новий Криміналь-
но-процесуальний кодекс. Він 
уже викликав чимало дискусій  
серед політиків і юристів. Про 
найбільш новаційні і дискусій-
ні статті документа «Відомості» 
вирішили запитати у заступни-
ка голови Апеляційного суду 
Волинської області Олександра 
Фідрі.

cтор. 3


